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מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ .כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.
המידע הכלול בו לא יפורסם ,לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש ,מלא או חלקי ,לכל מטרה שהיא מלבד
מענה על מכרז זה.
.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ואולם פונה לשני המינים.
.
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פרק  - 1מבוא
 .1כללי
 .1.1רקע
 .1.1.1ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן" :ענבל" ו/או
המזמינה") ,פונה בזאת לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות
דרכים לאופנועים וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים (להלן" :מסמכי ההזמנה"
ו/או "ההזמנה").
 .1.1.2ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה ,המשמשת זרוע ביצועית של
ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים .החברה מתמחה במתן שירותי ייעוץ ,כיסוי ביטוחי,
שירותי ניהול מגוונים ומסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו .בנוסף ,ענבל מנהלת את
הקרן הפנימית לביטוחי ממשלת ישראל (להלן" :הקרן הפנימית" ו/או "הקרן") .הקרן
הפנימית הוקמה על ידי הממשלה במטרה להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות
בהתאם למדיניות האוצר והחלטות החשב הכללי.
 .1.1.3במסגרת הקרן הפנימית מנהלת ענבל תביעות כנגד המדינה המטופלות בקרן ,בין היתר,
כיסוי ביטוחי לנזקים הנגרמים אופנוע/קטנוע של מדינת ישראל וגופים בשליטתה.
 .1.1.4לאור שינויים בפריסה הארצית הדרושה ושינויים מערכתיים נוספים ,ענבל נדרשת למתן
מענה ליחידות המכוסות בתיקון האופנועים וקטנועים והציוד המנועי שברשותם ,עת אלו
ניזוקו בתאונות דרכים.

 .1.2מכרזים והתקשרויות קודמות
.1.2.1מובהר בזה כי כל השירותים אשר יינתנו מאת הזוכים וכל האמור במכרז זה ,הינו בנוסף
למכרזי תחזוקה ומכרזי ענבל ולחוזים קודמים עליהם חתמה המזמינה עם גורמים שונים
ולכל האמור בהם על תנאיהם.
.1.2.2על המציעים חלה החובה ,טרם הגשת הצעתם ,לעיין באתר ענבל ובאתר מנהל
האופנוע/קטנוע הממשלתי ולהתעדכן במכרזים וחוזים קודמים שפורסמו.
.1.2.3מובהר בזאת כלפי מציעים ,שהינם מוסכים אשר זכו במכרזים קודמים שפורסמו על ידי
ענבל ו/או אשר יגישו הצעתם גם במסגרת הזמנה זו ,כי במידה ויזכו  -כללי תיקון התאונות
האמורים במכרז זה יחולו במקום האמור במכרזים הקודמים ובנוסף הצעת המחיר אשר
תחייבם תהיה ההצעה הזולה ביותר הקיימת אצל המזמינה ו/או אצל המדינה ו/או מי
מטעמם .מובהר עוד כי מוסך שיגיש הצעתו במכרז זה יטפל בתיקון תאונות בכלל היצרנים
ולא יהא רשאי בשום אופן לסרב לקבל אופנוע/קטנוע לתיקון מכל סוג או יצרן.

 .1.3מטרת ההתקשרות
.1.3.1מטרת ההתקשרות :המזמינה מבקשת לבחור מוסכים בערים לפי החלוקה המפורטת
בסעיף  1.16להלן (כהגדרתה להלן) אשר הינם מורשים על ידי משרד התחבורה ,לצורך
מתן שירותי תיקון אופנועים וקטנועים וציוד מנועי לאופנועים וקטנועים המכוסים בקרן
הפנימית ואופנועים וקטנועים אשר ניזוקו ע"י רכבים שאינם מכוסים בקרן הפנימית
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בתאונות דרכים ,עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח
בע"מ.
 .1.3.2ענבל שומרת לעצמה את הזכות שלא להתקשר עם מוסכים ו/או להפסיק התקשרות מכל
סיבה שהיא במידה וישנן דרישות מיוחדות מטעם היחידות הממשלתיות המחייבות זאת
(לדוגמא דרישות ביטחוניות ,נישת התמחות ייחודית וכו' – רשימה זו אינה סגורה).
 .1.4הגדרות
להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:
המציע ו/או המוסך

מוסך מורשה על ידי משרד התחבורה בישראל.

המזמינה ו/או ענבל

ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי
הממשלה.

מוסך זוכה ו/או מציע זוכה

מציע זוכה שנבחר במסגרת הליך זה וקיבל מכתב זכיה
מאת המזמינה.

המערכת הממוחשבת

המערכת הממוחשבת לניהול תיקונים באופנוע/קטנוע
בשימוש המזמינה ומקבלי השירותים .המציע הזוכה
יידרש להתחבר למערכת הממוחשבת ולבצע פעולות
מסוימות באמצעותה.

השירותים המבוקשים

כהגדרתם במסמכי ההזמנה וכמפורט בהסכם המצ"ב
כנספח ב' למסמכי ההזמנה.

מקבלי השירותים /היחידות

מנהל הרכב הממשלתי ,משטרת ישראל ,שב"ס ויחידות
ביטחוניות ,חברות ממשלתיות ו/או כל גורם אחר שענבל
תיאות לתת לו את השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו.

אופנועים ו/או קטנועים

אופנועים ו/או קטנועים של מקבלי השירותים.

בקר ענבל

נציג ענבל או שמאי אשר הוסמך מטעם ענבל לבקר את
התיקון ואת מהלך תיקון האופנוע/קטנוע מול המוסך
לרבות פיקוח ובקרה פיזית במוסך.

המפקח הטכני

נציג מטעם ענבל ו/או היחידה הממשלתית (לרבות נציגי
מקבלי השירותים) שאושרו על ידי ענבל לשמש כמפקחים
טכניים במוסכים שעימם יש לענבל הסכם בנוגע לשירותים
המבוקשים במכרז זה.

וועדת המכרזים

וועדת המכרזים של ענבל.

אחראית מטעם ענבל על ההליך

עו"ד ורד גלאם ,אגף רכש ומכרזים

אחראי מטעם ענבל על ביצוע מיכל ששינסקי , ,סמנכ"ל ביטוח ,חברת ענבל או מי
ההסכם
מטעמה
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אתר ענבל

אתר האינטרנט הרשמי של ענבל – www.inbal.co.il
(מכרזים  -תחת לשונית "מכרזים").

מוסך מורשה מטעם משרד בעל אישור בתוקף במועד הגשת ההצעה כי המוסך המוצע
התחבורה
הינו מורשה לתיקון אופנוע/קטנוע מטעם משרד התחבורה
תיקון חוזר

תיקון חוזר  -תיקון והשלמה של כל פגם ו/או נזק ,ישיר
ו/או עקיף ,אשר נגרם כתוצאה מהתיקון הראשון ו/או
בעקבותיו ,בין אם לחלק המתוקן ובין אם לחלקים אחרים
ב באופנוע/קטנוע לרבות תיקון לקוי.

נזק תוצאתי

נזק שנגרם כתוצאה מטיפול לקוי האופנוע/קטנוע לרבות:
עבודה ,שימוש בחלפים לא מתאימים ו/או באיכות ירודה
ו/או כל עניין אשר גרם לנזק והקשור במישרין ו/או
בעקיפין לטיפול לרבות טיפול לקוי שגרם לנזק נוסף
באופנוע/קטנוע כתוצאה מהטיפול הלקוי.

שעתון לתיקון נזקי תאונות שעות עבודה שנקבעו ע"י שמאי ו/או בקר מטעם ענבל
דרכים
מוסך משנה

מוסך מטעם המציע ,אשר יבצע עבור המציע שירותים
נלווים ,שאינם תיקון פח /מרכב

עמדת עבודה

תא ו/או שטח עבודה בעל סימון רצפתי .ליפט יחשב
כעמדת עבודה.

 .1.5לוח זמנים להליך
הפעילות

התאריך/שעה

מועד פרסום ההליך

12.04.2021

מועד אחרון לשאלות הבהרה

 03.05.2021בשעה .14:00

שאלות המציעים תוגשנה בכתב ,בקובץ  ,WORDלאיש הקשר כמצוין לעיל ,רק
שאלות אלו יקבלו מענה .תשובות המזמינה המחייבות את כלל המציעים,
תפורסמנה באתר ענבל תחת לשונית "מכרזים" .מובהר בזאת כי רק הודעות
בכתב ,שיפורסמו באתר ענבל תחייבנה את ענבל והמציעים.

מועד אחרון להגשת הצעות לכלל המציעים (סגירת תיבת
המכרזים)

 20.05.2021בשעה .14:00

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים
המנויים לעיל ,בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל ,ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכך.
 .1.6תקופת ההתקשרות
 .1.6.1תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תחל ממועד חתימת הצדדים על ההסכם
ותימשך למשך  36חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות").
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 .1.6.2למזמינה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת ,עד  36חודשים
נוספים ,כולם או חלקם ,והכל בכפוף לתנאים שהוגדרו בהסכם (להלן" :תקופת
ההתקשרות המוארכת") .בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו אותם התנאים כאמור
בתקופת ההתקשרות ,בשינויים המחויבים.
 .1.6.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים ,שמורה למזמינה
האופציה שהמציע/ים הזוכה/ים ימשיך/כו לטפל באופנועים ו/או קטנועים שהופנו
לטיפולו/ם בטרם מועד סיום ההסכם (להלן" :סיום ההתקשרות בפועל").
 .1.6.4בנוסף ,מובהר בזאת ,כי ענבל תהא רשאית לממש את האופציה להארכת תקופת
ההתקשרות ביחס לחלק מן המוסכים הזוכים בלבד וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט .המציע מוותר בזאת בוויתור בלתי חוזר על כל טענה ,דרישה או תביעה ביחס
לאי מימוש האופציה כאמור על ידי ענבל.
 .1.7פרטי התקשרות עם המציע לאחר הגשת ההצעה
לאחר הגשת ההצעה ,כל תכתובת של המזמינה אל מול המציע בדבר בקשת השלמות  /הבהרות
ו/או עדכונים ,אם וכאשר תהיינה ,תעשנה על פי כתובת הדוא"ל של המציע אשר צוינה בנספח א
להזמנה תחת סעיף – "פרטים כלליים של המציע" .על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף
באתר ענבל ולהיות זמין בכתובת ההתקשרות האלקטרונית אותה ציין בנספח א האמור .על
המציע חלה החובה לעדכן את המזמינה באם שונו פרטים אלו או אחרים אשר הוגשו במסגרת
ההצעה.
 .1.8אשת הקשר
אשת הקשר מטעם ענבל עמה יש לעמוד בקשר בכל הקשור למכרז זה הנה עו"ד ורד גלאם ,כל
פנייה במסגרת הליך זה תעשה בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל .M0621@INBAL.CO.IL :כל הפניות
בגין הליך זה ייעשו לאשת הקשר בכתב בלבד באמצעות המייל המצוין לעיל (על המציע החובה
לוודא שהפנייה הגיעה ליעד המבוקש).
 .1.9נוהל העברת שאלות ובירורים
 .1.9.1שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני הנ"ל וזאת עד לתאריך
 03.05.2021בשעה  .14:00תשובות לשאלות תפורסמנה במכתב ההבהרות אשר יפורסם
באתר ענבל .
 .1.9.2מובהר בזאת כי רק הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ו/או תשובה אשר
ייערכו ע"י ענבל בכתב יחייבו את ענבל והמציעים.
 .1.10הגשת ההצעות
 .1.10.1יש להגיש את ההצעות ,כמוגדר להלן ,בשתי מעטפות סגורות (מעטפה אחת להצעה הכללית
ומעטפה נפרדת להצעת המחיר) ,אשר יוכנסו למעטפה נוספת  -שלישית ,כמפורט בהמשך.
 .1.10.2ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית
ענבל ,ברחוב הערבה  ,3קריית שדה התעופה ,בימים א'-ה' בין השעות ( 09:00-16:00למעט
ערבי חג ,חגים וימי חול המועד) ,לא יאוחר מיום חמישי 20 ,במאי 2021 ,בשעה14:00 :
(להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
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על המעטפה יש לציין" :מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים
וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים ,עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה
בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,מכרז מס'  06/2021בעיר _____ (שם העיר בה ניגש
מציע למכרז)  -לידי עו"ד ורד גלאם".
 .1.10.3במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים ,על המוסר (בין אם הוא נציג המציע ובין אם הוא
שליח בתשלום) למלא פרטים אישיים (שם מלא ומס' תעודת זהות) ולחתום על אישור על
הגשת ההצעה לתיבת המכרזים .האישור יצורף למעטפת ההצעה (טופס ורוד) והעתק ממנו
יינתן למוסר (טופס לבן) .באחריות המציע לוודא כי ניתן לו אישור בכתב מטעמה של ענבל,
על הגשת הצעתו לתיבת המכרזים כאמור וכי ההעתק של האישור הוצמד למעטפה אשר
תוכנס לתיבת המכרזים.
 .1.10.4יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל ,לא
תתקבלנה ולא תידונה בהתאם להוראות תקנת משנה (20ב) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג( 1993-להלן" :התקנות") .נבקש להדגיש כי סוגיית פסילת ההצעה בשל איחור
בהגשתה אינה ניתנת לערעור .המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה מכל מין וסוג שהן ,בקשר עם הפעלת סמכויותיה של ענבל בעניין זה ו/או כתוצאה
מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
 .1.10.5מציע העונה על התנאי ם המפורטים להלן ומעוניין להשתתף בהליך ,יגיש את הצעתו
כדלקמן:
מעטפה מס' ( 1מסמכי ההליך) -על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן
.1.10.6.1
ירשום עליה" :מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים
וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים ,עבור הקרן הפנימית לביטוחי
הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,מכרז מס'  06/2021בעיר _____ (שם
העיר בה ניגש מציע למכרז)  -מעטפה מס'  - 1מסמכי המכרז" .למעטפה זו יכניס
המציע את כל המסמכים הנדרשים למעט הצעת המחיר.
מעטפה מס' ( 2הצעת המחיר) -על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום
.1.10.6.2
עליה " :מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים וקטנועים
של מדינת ישראל וגופים נוספים ,עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת
ענבל חברה לביטוח בע"מ ,מכרז מס'  06/2021בעיר _____ (שם העיר בה ניגש
מציע למכרז)  -מעטפה מס'  - 2הצעת המחיר" .למעטפה זו יכניס המציע רק את
הצעת המחיר אשר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר המצורף כנספח ה' למסמכי
ההזמנה.
מעטפה מס'  - 3על גבה ירשום המציע" :מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי
.1.10.6.3
תאונות דרכים לאופנועים וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים ,עבור הקרן
הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,מכרז מס'
 06/2021בעיר _____ (שם העיר בה ניגש מציע למכרז) – לידי עו"ד ורד גלאם".
למעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס'  1ומעטפה מס' .2
תשומת לב המציע להפרדה שבין הצעת המחיר לשאר מסמכי המכרז.
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כמו כן ,יובהר כי אין לכלול במעטפה מס'  1נתונים כספיים כלשהם ,לרבות העתקים או
צילומים של טופס הצעת המחיר או כל חלק ממנו שאם לא כן ,תיפסל הצעתו של המציע
על הסף ולא תידון.
 .1.11תוקף ההצעה
תוקף ההצעה הוא  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,או  90יום נוספים אם חברת
ענבל תודיע על הארכת המועד.
 .1.12העדר חובה לקבל הצעה כלשהי
 .1.12.1המזמינה שומרת על זכותה לשנות את תנאי ההליך ,להפסיקו ,לבטלו או לדחותו ואף
לפרסם מכרז חדש או ליזום כל הליך או פעולה נוספת ,מסיבות תקציביות ,ארגוניות או
מכל סיבה שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר קביעת הזוכים במכרז .בכלל זה ,מספר
ההצעות אשר תוגשנה ,הינו מן הנימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת ועדת
המכרזים לבטל את המכרז .למען הסר ספק מובהר כי ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל
את קבל את ההצעה בעל הניקוד הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא .כמו כן לוועדת
המכרזים שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות
ו/או תביעות בקשר לכך .מובהר כי החלטת ועדת המכרזים על פי סעיף זה הינה על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .1.12.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם
לדעת ועדת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה
ערוכה על פי דרישות מסמכי ההליך ,ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר
לכך.
 .1.13פסילת הצעה
בנוסף על האמור לעיל ובכל דין למזמינה שמורה הזכות לפסול ו/או לדחות הצעה בכל שלב
משלבי המכרז ,לרבות בשלב תקופת ההתקשרות ,גם בהתקיים כל אחת מאלה:
 .1.14מוסך שאינו מתאים לעבודה עם ענבל-
 .1.14.1התקבלה הודעה ממי ממקבלי השירותים או לחילופין מאת גורם במזמינה ו/או במדינה כי
המוסך אינו מתאים לספק השירותים ו/או לאופי העבודה ו/או לסוג מקבלי השירותים
כולם או חלקם.
 .1.14.2התקבלה הודעה מוועדת המשנה לאחר הביקור במוסך לפיה המוסך אינו מתאים לספק
השירותים ו/או לאופי העבודה ו/או לסוג מקבלי השירותים כולם או חלקם.
 .1.15אישור בטחוני
לאור אופי מקבלי השירותים בהם גם משטרת ישראל וגופים ביטחוניים מובהר כי בסמכות
וועדת המכרזים לבצע בדיקה ביטחונית או אחרת של כל אחד מיחידי המציע או עובדיו ,בכל
שלב משלבי המכרז לרבות בשלב ההתקשרות הן על פי מספרי תעודות זהות והן בכל דרך
אחרת .מציע יהיה חייב למסור פרטי כלל הבעלים או העובדים או הקשורים עימו לפי דרישת
המזמינה .מסקנות או תוצאות הבדיקה הביטחונית לא יימסרו למציע.
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 .1.16מספר המציעים הזוכים
 .1.16.1ענבל מתכוונת ,אך לא מתחייבת ,לבחור מציעים זוכים בחלוקה על פי ערים כמפורט להלן:
מספר מציעים זוכים
מס"ד עיר

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
.1.16.2

.1.16.3
.1.16.4

.1.16.5

.1.16.6
.1.16.7

תל אביב
ירושלים
באר שבע
חיפה  /הקריות
עפולה  /נצרת
טבריה
חדרה
נתניה
כפר סבא  /רעננה
פתח תקווה
חולון  /בת ים
רחובות
אשדוד  /אשקלון
אילת

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

יובהר כי הבדיקה ,הניקוד והדירוג הסופי של המציעים תיעשה עבור כל עיר ,בנפרד ,וזאת
על מנת לאפשר לענבל לבחור את המוסכים הזוכים בכל עיר והכל בהתאם לצרכיה במועד
קבלת ההחלטה .יובהר כי ענבל שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את מספר
המוסכים הזוכים ע"פ צרכיה וכן לאחד או לפצל ערים ע"פ צרכיה וע"פ שיקול דעתה
הבלעדי.
על אף האמור ,ענבל אינה מתחייבת ,בין היתר לאור העובדה כי מידע זה אינו מצוי בידיה,
לכמות האופנועים/קטנועים שיטופלו ,אם בכלל ,במוסך זוכה.
מובהר כי אין בעצם פרסום מכרז זה על נספחיו ופרטיו משום יצירת התחייבות של
המזמינה כלפי ציבור המציעים לכמות ההצעות הזוכות ,כמות הטיפולים ו/או התיקונים
שיבוצעו במידה וזכו במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל התחייבות אחרת.
יודגש כי הכניסה בפועל למוסך זוכה בהליך זה ,הינה בשיקול דעת של ענבל והיחידה
המחזיקה באופנוע/קטנוע ובהתאם להוראות היצרן .בהגשת הצעה להליך זה ,המציעים
מכירים בכך ,מסכימים לכך ומתחייבים כי לא תהיה להם טענה כלשהי בנושא זה.
מובהר כי ככל שלא יתקבלו מספיק הצעות או מטעמים אחרים ,תהיה ענבל רשאית לבחור
מספר קטן יותר של מציעים זוכים בעיר בה נדרש יותר ממוסך אחד.
כללי הגשת הצעה -מיקום המציע:
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כאמור ,בכוונת ענבל לבחור בהצעות למוסכים בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית המפורטת
בסעיף  1.16.1לעיל .לפיכך ,הצעה למוסך בתחומי עיר שאינה מפורטת בטבלאות לעיל ,לא
תיבדק ותיפסל .
 .1.16.7.1מציע יגיש הצעתו לעיר בה הינו מצוי" .עיר" לעניין זה –תחום השיפוט
המוניציפאלי של אותה העיר הנדרשת בגבולותיה המפורסמים בהתאם
להוראות התוספת הראשונה לפקודת העיריות.
 .1.16.7.2מציעים המצויים ב"התיישבות קטנה" (התיישבות קטנה לעניין סעיף זה:
התיישבות בעלת פחות מ 20,000 -תושבים כגון קיבוצים ו/או מושבים ו/או
יישובים קהילתיים ו/או יישוב) המצויים במרחק של עד  15ק"מ מעיר נדרשת
כאמור לעיל ,יגישו הצעתם לעיר הנדרשת והצעתם תיבדק ביחס לאותה העיר.
 .1.16.7.3מובהר כי מטרת סעיף זה הינה הענקת זכות שווה למוסכים המצויים
בהתיישבויות קטנות להשתתף במכרז .ההחלטה האם מציע עונה להגדרה
התיישבות קטנה כאמור לעיל נתונה לוועדת המכרזים בלבד .במקרים מיוחדים
לוועדת המכרזים שמורה הזכות לקבוע כי מציע המצוי בהתיישבות בעלת יותר
מ 20,000 -תושבים ייחשב להתיישבות קטנה.
 .1.16.8בכוונת ענבל לבחור בהצעות למוסכים בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית המפורטת בסעיף
 .1.16.1לעיל ,לפיכך הצעה בתחומי עיר שאינה מפורטת בטבלה בסעיף זה ,לא תיבדק
ותיפסל ,אלא אם מדובר ביישוב כאמור בסעיף 1.16.7להלן.
 .1.16.9המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר ייקבע בהתאם לצרכיה
ושיקוליה בלבד ולפי ההצעות שתתקבלנה.
 .1.16.10ענבל שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להפחית את מספר המוסכים הזוכים ,בכל שלב
משלבי המכרז -לרבות בשלב ההתקשרות וזאת מבלי ליתן כל הודעה על כך לאף גורם ,הכל
בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע כל טענה בעניין זה .ככל שתעשה ענבל
שימוש לפי סעיף זה ,רשאית המזמינה לפנות בהודעה על כוונה זו למציעים שלא זכו במכרז
זה בהתאם לסדר מיקומם בדרוג ההצעות או בכל סדר אחר כפי שתמצא לנכון וזאת בנוסף
על זכותה לפנות לכל מוסך אחר בכל דרך עליה תחליט וועדת המכרזים.
 .1.16.11ענבל שומרת לעצמה את הזכות שלא להתקשר עם מוסכים ו/או להפסיק התקשרות
במידה וישנן דרישות מיוחדות מטעם היחידות הממשלתיות המחייבות זאת (לדוגמא
דרישות ביטחוניות ,נישת התמחות ייחודית וכו' -רשימה זו אינה רשימה סגורה).
 .1.17היעדר בלעדיות
 .1.17.1מובהר כלפי כלל המציעים כי הטיפול בסוג אופנוע ו/או קטנוע מסוים ו/או באזור ו/או בעיר
מסוימת אינו מקנה למציע בלעדיות וכי השיקול איזה סוג אופנוע ו/או קטנוע יטופל באיזה
מוסך ובאיזו עיר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
 .1.17.2מציע אשר מגיש הצעתו ,מוותר בזה על כל טענה ו/או עילה העומדת לזכותו כנגד המזמינה
והגשת הצעתו תיחשב כחתימה על כתב ויתור.
 .1.18מכרז משלים ו/או מכרז נוסף ו/או התקשרות נוספת
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בנוסף על האמור בכל דין ובמסמכי המכרז ,על מכרז זה יחולו גם הכללים הבאים:
 .1.18.1מבלי לפגוע בזכויות המזמינה להתקשר עם מציע יחיד ו/או לא להתקשר עם מציע כלל בעיר
מסוימת ו/או בכלל ,מובהר כי במידה ותתקבל דרישה להוספת ערים ו/או לא יתקבלו
לפחות שתי הצעות בעיר מסוימת ו/או לחילופין לא עברו את תנאי הסף ועמדו בניקוד
האיכות הנדרש לפחות שני מציעים בעיר מסוימת ,למזמינה שמורה הזכות ,אך אינה
חייבת ,להסיר את שמה של אותה העיר מהרשימה כאמור במכרז זה ולהורות על "מכרז
משלים" (להלן" :המכרז המשלים") בנפרד לאותה העיר ,בתנאי מכרז ו/או בהתקשרות
ללא מכרז ו/או בכל דרך שתמצא לנכון ,תחת כללים חדשים שייקבעו לטובת המכרז
המשלים ,ככל שיפורסם כזה או לחילופין להתקשר ללא מכרז עם מוסך באותה העיר והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.
 .1.18.2למזמינה שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ובכל זמן ,לצאת במכרז נוסף
ו/או להתקשר עם מוסכים נוספים בערים סמוכות ו/או מוסכים נוספים באותה העיר והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה והמציעים מוותרים בזאת על כל טענה בעניין זה.

פרק  – 2הגדרת השירותים המבוקשים
 .2הגדרת השירותים המבוקשים
 .2.1השירותים המבוקשים יהיו כהגדרתם בנספח ד' – הגדרת השירותים המבוקשים.
 .2.2מובהר כלפי המציעים כי המכרז כולל שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים ו/או
קטנועים.
 .2.3הזכות שלא לקבל ,להגדיל ו/או להקטין את היקף השירותים
 .2.3.1לענבל שמורה הזכות שלא לקבל שירותים מהמציע הזוכה ,לצמצם או להרחיב את היקף
השירותים המבוקשים מהמציע הזוכה והכל בכפוף לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר ,כי ככל שיהיה בכך צורך ,בין עקב הגדלת היקף מקבלי השירותים ,בין אם עקב
שינויים במצבת האופנועים ו/או הקטנועים אצל היחידות ובין אם מכל סיבה אחרת אשר
תצדיק הגדלת מגוון השירותים והיקפם – ענבל תהיה רשאית ,אך לא מחויבת לעשות כן,
על פי שיקול דעתה המוחלט.
 .2.3.2יודגש כי המזמינה אינה מחויבת להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו ואין במכרז זה
או בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי להבטיח כל היקף של הזמנת שירותים ע"י ענבל.

פרק  – 3תנאי הסף
 .3תנאי הסף
רשאי להגיש הצעה במכרז מציע המצוי באחת הערים כאמור בסעיף  1.16.1לעיל העונה בעצמו ,באופן
מצטבר ,על התנאים הבאים:
 .3.1תנאי סף מקצועיים:
 3.1.1על המציע להיות בעל רישיון מוסך מורשה לתיקון אופנועים וקטנועים מטעם
משרד התחבורה בסימול מקצועי .150
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 3.1.2לכל הפחות עמדת עבודה אחת ( )1עם מגבה (ליפט) ייעודי לאופנועים;
 .3.2ניסיון  -וותק מקצועי
על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות שלוש ( )3שנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות
בתחום השירותים המבוקשים במכרז זה.
 .3.3תנאי סף מנהליים
 .3.3.1ניהול ספרים כדין
על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .כמפורט להלן:
 .3.2.1.1אישור פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (פקיד שומה ,רו"ח
או יועץ מס) המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם
ושהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-על האישור להיות תקף ועדכני נכון ליום
הגשת ההצעה.
 .3.2.1.2תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן -חוק עובדים זרים)
ולפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן – חוק שכר מינימום) .המציע
יצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לא
הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ואם
הורשע ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה .על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה.
 .3.2.1.3אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח
חדש].
 .3.2.1.4עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -לעניין
תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
 .3.2.1.5בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  ,)11התשע"ו –  ,2016המציע
יגיש בהצעתו תצהיר בכתב של המציע ובו יצהיר האם הוראות סעיף  9לחוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות/לא חלות עליו.
 .3.3.2נתינת השירותים המבוקשים במלואם
המציע יצהיר כי יש לו היכולת ,המיומנות ,כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כלל
השירותים המבוקשים המפורטים במסמכי המכרז ובמפרט הטכני במצטבר.
 .3.3.3רישיונות והיתרים
 .3.2.3.1על המציע להיות בעל רישיון עסק בתוקף מטעם הרשות המקומית הרלוונטית
שבתחומה פועל המוסך.
 .3.2.3.2רישום עסק כדין  -מציע שהינו חברה בע"מ יציג תדפיס רשם חברות .מציע שאינו
חברה בע"מ כאמור ,יציג תעודת עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין.
*לא יוצג רישיון ו/או תעודה שלא בתוקף!
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המזמינה שומרת לעצמה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי הליך זה אשר אינם
מהותיים ביחס להצעה מסוימת ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון ,והכל לפי שיקול דעתה.

פרק  – 4התמורה
 .4התמורה
 .4.1המציע יידרש למלא ע"ג נספח הצעת המחיר (נספח ה' להזמנה) את התמורה המבוקשת למתן
השירותים ,על פי נוסח הטופס .המציע יידרש להציע הצעת מחיר לשעת עבודה בטווח כמפורט
להלן .יודגש כי אחוז ההנחה לחלקים הנו קבוע מראש כמפורט להלן ואינו נתון לשינוי על ידי
המציע ,קרי הוא אינו חלק מהתחרות הכספית.
מחיר שעת עבודה
ללא מע"מ

אחוז
הנחה
לחלקים
מקוריים

אחוז
הנחה
לחלקים
מקוריים
תואמים
()OEM

אחוז הנחה
לחלקים
תחליפיים

₪ 160-180

20%

10%

15%

 .4.2מובהר כי כל התשלומים לרבות הצעת המחיר אינם כוללים מע"מ ולתשלומים אלו תוסיף ענבל
מע"מ כדין .יודגש כי הצעה שיוצג בה מחיר לשעת עבודה החורג מהטווחים המפורטים לעיל
תיפסל ולא תידון במסגרת הליך זה.
 .4.3תנאי תשלום – כאמור בהסכם.
 .4.4תמורה בגין עריכת הצעת מחיר כשהאופנוע/קטנוע לא תוקן בפועל
.4.4.1
.4.4.2
.4.4.3
.4.4.4

יובהר כי במידה ומוסך יידרש להכין הצעת מחיר ללא תיקון האופנוע/קטנוע בפועל יש
לקבל אישור מראש ובכתב מבקרי ענבל.
בתביעה בה מעורב שמאי – נדרש אישור מראש של בקר ענבל טרם ביצוע הבדיקה ,התמורה
תיקבע על פי הערכת שעות עבודה על ידי השמאי המטפל.
בתביעה בה לא מעורב שמאי – התמורה תיקבע בכפוף לאישור של מספר שעות העבודה על
ידי בקר ענבל.
תמורה בגין צבע  -ישולם לפי הערכת שמאי/בקר מטעם ענבל.

פרק  – 5מבנה ומסמכי ההצעה
 .5מבנה ומסמכי ההצעה
 .5.1ההצעה המוגשת על ידי המציע תכלול את כל המסמכים כמפורט בהזמנה זו ,לרבות המסמכים
המפורטים בפרק  6להלן כאשר הם מלאים וחתומים.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,תהא ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה
שאיננה שלמה ,או ברורה ,או שאינה ערוכה על-פי מסמכי ההזמנה ,מוטעית או מבוססת על הנחות
בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של הדרישות ,הכל על-פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של ועדת
המכרזים .לא תתקבלנה טענות ו/או דרישות כלשהן מטעם מציעים בקשר עם האמור בסעיף זה.
 .5.2מספר העותקים של ההצעה
על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד כשהוא חתום במקור ,למעט את ההסכם ,אותו יש
להגיש בשני עותקים חתומים בחתימות מקוריות כדין.
על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור מההצעה בשלמותה לרבות ההסכם על נספחיו.
 .5.3חתימה על ההצעה
 .5.3.1המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע (אם רלוונטי) בכל מקום בו
התבקש .אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  -יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון
החברה או בהסכם השותפות ובתוספת חותמת התאגיד.
 .5.3.2בכל יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפורש ,לרבות מסמכי ההזמנה על
כל נספחיה וכן כל דף נייר אחר שיוגש יחד עם ההצעה ,בין אם נערך על ידי המציע ובין אם
נערך על ידי המזמינה ,יחתום המציע בראשי תיבות בכל עמוד.
 .5.3.3מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עלול לגרום לפסילת הצעתו.
 .5.4שינויים אסורים בהצעה
 .5.4.1למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים במסמכי ההזמנה ונספחיה
והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה זו על
נספחיה .שינויים יהיו רק לאחר קבלת שאלות הבהרה ופרסום תשובות הדורשות את
השינוי והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
 .5.4.2כל שינוי שיעשה על ידי המציע בהזמנה על כל נספחיה ,בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל
הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים ,או במסמך נפרד ,או בכל דרך אחרת ,עלולים
לגרום לפסילת הצעתו .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתייחס לשינויים
שבוצעו.
 .5.4.3יודגש כי ככל שלמציע ישנן השגות בנוגע לסעיפי ההליך ו/או לנספחים המצורפים ,עליו
להציגן אך ורק בשלב ההבהרות כמפורט בסעיף  1.9לעיל .לא תתאפשרנה הגשת
הסתייגויות ו/או הבהרות ו/או מסמכים ו/או תוספות כלשהן למסמכי וסעיפי ההליך ו/או
לנספחים המצורפים אליהם ,שלא בשלב ההבהרות כאמור .יודגש כי ועדת המכרזים של
ענבל תבחן את ההבהרות/המסמכים והתוספות (אשר יכונו להלן" :ההסתייגויות") (ככל
שימסרו על ידי המציעים בשלב ההבהרות כאמור) וככל שתמצא לנכון ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,לקבל הסתייגויות כלשהן ,הן יפורסמו ויהיו גלויות לעין כל באתר
האינטרנט של ענבל במסגרת התשובות לשאלות ההבהרה.
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פרק  – 6המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו
 .6המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו
על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ
את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין להלן:
 .6.1מעטפה מס' : 1
 .6.1.1חוצץ  - 1נספח א'  +נספח ו'  -תצהירים
על המציע להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,התשל"א
–  ,1971על התצהירים המפורטים בנספחים א' ו-ו' ולצרף אליהם את כלל התעודות
והמסמכים הנדרשים בגוף התצהירים ,לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים
עורך דין לצורך אימות חתימתו.
 .6.1.2חוצץ  - 2מסמכים להוכחת תנאי הסף
 .6.1.2.1כל המסמכים המצוינים בסעיף  ,3כאשר כל מסמך מציין את תנאי הסף הרלוונטי.
 .6.1.2.2אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה
ועל-פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-כדין.
 .6.1.2.3תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן -חוק עובדים זרים) ולפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן – חוק שכר מינימום)( .נוסח התצהיר מצורף
להזמנה כטופס מס' .)6
 .6.1.2.4טופס פרטים כלליים של המציע לרבות אנשי קשר ,על פי הנוסח שבנספח
התצהירים.
 .6.1.2.5העתק נאמן למקור של תעודת מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה.
 .6.1.2.6העתק נאמן למקור מרישיון העסק של המציע.
 .6.1.2.7כל מסמך אחר המוכיח את תנאי הסף.
על המציע לכתוב על גבי כל מסמך בצורה ברורה ומסודרת את תנאי הסף אשר בגינו מוגש
המסמך וזאת על פי סדר תנאי הסף כמפורט בסעיף  3לעיל.
 .6.1.3חוצץ  - 3מסמכי ההזמנה להציע הצעות
יש לצרף עותק אחד של מסמכי ההזמנה כשהוא חתום בראשי תיבות של מורשה החתימה
בתחתית כל עמוד.
 .6.1.4חוצץ  - 4מכתבי ההבהרות (ככל שיפורסמו)
כל תיקון ,עדכון והבהרה שיפורסם באתר ענבל למסמכי המכרז ,המסמכים יצורפו כשהם
חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.
 .6.1.5חוצץ  - 5ההסכם ונספחיו
על המציע להגיש את הסכם ההתקשרות ,נספח ב' למסמכי ההזמנה ,בשני עותקים
חתומים כדין .על המציע לחתום על הנספחים בראשי תיבות וזאת להבעת הסכמתו לנוסח
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האמור בהם .בעמוד האחרון של ההסכם ,תחת הכותרת "זוכה" יש לחתום בחתימה
מלאה של מורשי החתימה במציע ובחותמת המציע כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת
הראיות (נוסח חדש) ,התשל"א.1971-
 .6.2מעטפה מס'  :2הצעת המחיר
על המציע להגיש את הצעת המחיר על גבי הטופס המצורף כנספח ה' להזמנה .יש להגיש את
הטופס במעטפה נפרדת וחתומה .יודגש כי יש לכלול את הצעת המחיר אך ורק במעטפה זו.
מובהר שאין לחשוף את הצעת המחיר בכל חלק אחר של ההצעה למעט במעטפת הצעת המחיר.
 .6.2.1העדפת עסק בשליטת אישה
מציע המעוניין לקבל העדפה בהתאם לסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב1992-
(עידוד נשים בעסקים) ,יצרף להצעתו הכספית אישורים כלהלן כתנאי מוקדם לקבלת
ההעדפה:
 .6.2.1.1אישור של רואה חשבון כי בעסק (במציע) אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים
אף אחד מאלה:


אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה
בשליטה.

 אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה
בשליטה.
 .6.2.1.2תצהיר בכתב ,המאושר כדין על ידי עורך דין ,של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא
בשליטת אישה.
מובהר בזאת כי יינתנו למונחים בסעיף זה המשמעויות המוקנות להם בסעיף 2ב לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב.1992-
הערה כללית :לענבל הזכות לדרוש מהמציע ו/או צדדים שלישיים השלמות פרטים ו/או מסמכים
נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להזמנה ,לרבות בקשר לכישוריו ,מקצועיותו ,ניסיונו,
אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה ,וכן לבדוק בכל דרך
אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות (לרבות ביקור באתר החברה ו/או קיום ראיונות ותשאולים
כנדרש) .המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל
דין.

פרק  – 7בחינת ההצעות
 .7בחינת ההצעות
 .7.1הגשת ההצעה
 .7.1.1הגשת ההצעה פירושה כי המציע בחן את תנאי הסף האמורים לעיל ,הבין את מהות מתן
השירותים המבוקשים ,הסכים לכל תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע
האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי
לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי ההזמנה על נספחיה.
`16

חתימת המציע____________:

מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן
הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ – הליך מס' 06/2021

 .7.1.2הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההזמנה על נספחיה ,לרבות
ההסכם והמפרט הטכני והכול בלא שינוי ו/או תוספת .מבלי לגרוע מזכויות ענבל ,הבחירה
במציע כזוכה במכרז תהא בהתאם למפורט בסעיף זה להלן.
 .7.1.3המציע מתחייב כי כל הנתונים ,הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים ומלאים.
המציע מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן ,תקף ומדויק את המציע ופועלו .ידוע
למציע כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.
 .7.2חלוקה לערים
 .7.2.1המזמינה תבדוק את ההצעות ותחלקם לפי ערים.
 .7.2.2בדיקת ההצעות וההשוואה ביניהן תערך לכל עיר בנפרד.
 .7.2.3כל האמור מטה ,מתייחס לכל עיר בנפרד.
 .7.3דרך בחינת ההצעות
ההצעות הזוכות במכרז תיבחרנה ע"י וועדת המכרזים של חברת ענבל ,מבין ההצעות אשר
הגישו את המסמכים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף ,על פי שקלול של קריטריונים איכותיים
(אמות המידה) ושל הצעת המחיר .בדיקת ההצעות וההשוואה ביניהן תתבצענה לכל עיר בנפרד
וזאת על פי השלבים הבאים:
.7.3.1שלב  – 1עמידה בתנאי הסף
בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות,
ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות .במסגרת זו ,תפתח
"מעטפה מס'  "1כאמור לעיל של כל מציע .רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב
השני .המזמינה רשאית לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא
צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה הינו שגוי,
לא נכון או לא מלא.
 .7.3.2שלב  –2בחינת איכות (:)35%
 .7.3.2.1בשלב זה תתבצע בחינת איכות של ההצעות לפי הקריטריונים הבאים (סה"כ
 35נקודות):
ניקוד

אמת מידה
ביקור במוסך
נציגי המזמינה יבקרו במוסכים המוצעים לצורך
התרשמות כללית וניקוד .במהלך ביקור במוסכים
המוצעים ייבחנו ,בין היתר ,הנתונים הבאים בגינם
יינתנו עד  10נקודות:


תהליכי ניהול ושלבי העבודה;



ציוד חומרים ,כלים ,מכשור ,שיטות עבודה
חדשניות;

 25נקודות
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התרשמות מצוות העובדים



התאמת המוסך המלאכה לעבודה עם ענבל
 5נקודות

שירותי מזכירות
בגין עמדת עבודה נוספת (מעבר לעמדת העבודה
הנדרשת בתנאי סף) יינתנו עד חמש נקודות.

5
נקודות

 .7.3.2.2יובהר כי המזמינה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,לפסול כל
הצעה בכל מקרה שבו תמצא אי התאמה בין הצהרת המציע בנוגע
להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובין תוצאות שיימצאו במרכז
השירות בפועל .למזמינה הזכות לבדוק בפועל את תנאי הסף
בשטח ככל שניתן.
 .7.3.2.3חלופת ביקור
7.3.2.3.1

למזמינה שמורה הזכות ,אך אינה חייבת ,שלא לבקר
במוסך ולנקד סעיף הביקור עפ"י ניסיון קודם שלה
ו/או של מי מטעמה ו/או על פי תמונות ונתונים
שיידרשו מהמציע בשל כמות הצעות גבוהה ו/או בשל
כל טעם אחר והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

7.3.2.3.2

כמו כן המזמינה שומרת לעצמה הזכות לנקד ניקוד
איכות על סמך ביקור קודם במוסך.

7.3.2.3.3

למזמינה שמורה הזכות להזמין את המציע ו/או
מנהל המציע ו/או מי מטעמו אל משרדיה לראיון
התרשמות וזאת בנוסף לביקור במוסך ו/או במקום
הביקור במוסך וכתוצאה מראיון זה ,אשר יכול
ויכלול דרישה לתמונות מאזורים ספציפיים
מהמוסך ,רשאית המזמינה אך אינה חייבת להוסיף
ו/או לגרוע ,ניקוד כאמור בסעיף זה.

 7.3.2.3.4מציע מוותר בזאת על כל טענה בעניין הניקוד ,לרבות
ביקור ו/או אי ביקור לשם הניקוד.
 .7.3.2.4על אף האמור לעיל ,למזמינה שמורה הזכות ,אך אינה חייבת,
לנקד סעיף זה באופן שונה ולהוריד ציון ניקוד מעבר לשלב הבא
בחלוקה לפי ערים תוך הורדת התנאים לניקוד למחצית מהנדרש
בסעיף  .7.3.2.1וזאת בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 בעיר מסוימת לא עבר ו/או הגיע אף מציע לרף הניקוד הנדרש.
 בעיר מסוימת עבר מציע ו/או הגיע מציע יחיד לרף הניקוד הנדרש.
 .7.3.2.5מציע מוותר בזאת על כל טענה בעניין הניקוד ,לרבות ביקור ו/או
אי ביקור לשם הניקוד.
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 .7.3.3שלב  3פתיחת הצעות מחיר (:)65%
 .7.3.2.1בשלב זה ייפתחו ההצעות הכספיות של המציעים אשר נוקדו בסעיף האיכות לעיל.
בכל עיר ,מספר המוסכים אשר יעבור משלב  2לשלב  3יהיה מספר המוסכים
הזוכים הדרוש לאותה העיר כפול  ,3אשר יהיו בעלי הציון הגבוה ביותר.
 .7.3.2.2מתן ציון להצעת המחיר :להצעת המחיר יינתן משקל של שישים וחמישה אחוזים
( )65%בהתאם לפירוט כדלקמן:
המחיר לשעת עבודה הנמוך ביותר בכל עיר יקבל את מלוא הנקודות בסעיף
ושאר המציעים באותה עיר יקבלו ציון ביחס למציע שהציע את המחיר הנמוך
ביותר לשעת עבודה וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:
הצעת המחיר של המציע = Zi
הצעת המחיר הזולה ביותר = Zmin
ציון הצעת המחיר = Y
Y= Zmin/Zi * 65
 .7.3.4שלב  – 4סיכום ניקוד המוסך
סיכום ניקוד המוסך יחושב על פי הנוסחה הבאה:
 =Xניקוד שלב אמות המידה.
 =Yציון הצעת המחיר.
 =Zציון סופי.
Z=X+Y
מציע/ים בעל/י סיכום הניקוד הגבוה ביותר יוכרז/ו כמציע/ים זוכה/ים בעיר בה התמודד/ו.
 .7.3.5מבלי לגרוע מכל סמכויות ועדת המכרזים ,יובהר כי לאחר ניקוד כל המציעים בשלב זה,
ייבחר בכל עיר מציע זוכה אחד או יותר ,לפי העניין וכמפורט לעיל ,אשר הציון שלהם הוא
הגבוה ביותר ביחס למציעים בעיר בה הם מתחרים ,והם יוכרזו כמציעים הזוכים באותה
עיר.
 .7.3.6עוד מובהר כי מבלי לגרוע מכל סמכויות המזמינה ,תוכל המזמינה לערוך סיור נוסף
במוסך טרם ההכרזה על הזוכים או טרם החתימה על הסכם עם המציעים הזוכים וזאת
על מנת לתקף את החלטת ועדת המכרזים .במקרה שתמצא המזמינה שנתוני המקום
שיימצאו בביקור סותרים את האמור בהצעת המוסך או במסמכי המכרז ו/או שונים ממה
שהוצג במהלך ביקור ההתרשמות (ככל שנערך) תהיה רשאית המזמינה לשנות את הניקוד
הניתן למציע.
 .7.3.7מובהר כי שינוי הניקוד באופן המבטל את הודעת הזכייה של המוסך יהיה בכפוף לשימוע
שתערוך המזמינה למוסך המציע.
 .7.4הודעה על תוצאות ההליך
 .7.4.1המזמינה תמסור למציעים הודעות בכתב בדבר החלטתה לכל המציעים על פי כתובתם,
כמצוין בהצעתם ,ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע בנספח א' להזמנה.
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 .7.4.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה,
והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא ,אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי
הוראות סעיף זה.
 .7.4.3ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף כנספח ב' להזמנה על-ידי מורשי
החתימה של המזמינה ועל-ידי הזוכה והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים ,כנדרש בהסכם.
 .7.4.4מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לבין המציע הזוכה.
ענבל תחשב כמי שנקשרה בהסכם עם הזוכה רק לאחר חתימת הסכם על ידי מורשי
החתימה מטעמה.
 .7.5זכות עיון
המציע רשאי לציין מראש (בעת הגשת ההצעה ,במסגרת סעיף  11בנספח א') אילו חלקים
בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר .מובהר בזאת כי
המציע יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר
אותם ככאלה .מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת ועדת המכרזים של ענבל ,לחוק חובת
המכרזים ותקנותיו.

פרק  – 8התחייבויות נוספות של המציע
 .8התחייבויות נוספות של המציע
 .8.1ביטוח
המציע מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים כמפורט בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות
ובתקופות הארכת ההתקשרות ככל ויהיו ,וכל עוד אחריותו קיימת .כל הסתייגות לגבי דרישות
הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא
תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 .8.2אבטחת מידע והגנת סייבר
בהתאם לתקנה  15לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז( 2017 -להלן" :תקנות
אבטחת מידע") ,המציע יישם את דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט בנספח ו' למסמכי
הזמנה זו.
 .8.3עובדי המציע
המציע מתחייב כי כל עובדיו ומועסקיו לצרכי ביצוע מכרז זה הינם עובדים ומועסקים במסגרת
הארגונית של המציע ולא של ענבל ו/או מקבלי השירותים וכן פועלים על פי כל חוקי ההעסקה
כמתחייב מכל חוק .למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל ו/או מקבלי השירותים לבין המציע
ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בשום צורה ואופן שהוא.
לאור אופי היחידות מקבלות השירותים למזמינה שמורה הזכות בכל מקרה לבקר את כל עובדי
המציע הזוכה ולבצע בדיקות ביטחוניות כלפי כל אחד מעובדיו וליתן הוראות בדבר עובד זה או
אחר.
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 .8.4אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו
המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין .כן יהיה המציע
לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו ו/או מי
מטעמו למטרות הסכם זה .אם על אף האמור תחויב ענבל כדין לשאת בחבות או לעשות מעשה
כלשהו ,יפצה וישפה אותה על כך המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.
 .8.5חובת דיווח של המציע
המציע מתחייב לתת לענבל כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים על פי ההסכם וזאת לא
יאוחר מ 48 -שעות מרגע הצגת הדרישה.
 .8.6שמירת סודיות
המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה .ללא הרשאה מהנהלת
ענבל ,לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה .לעניין זה יחולו על
המציע הוראות סעיפים  118ו 119 -לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 -
 .8.7איסור הסבת זכויות
המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת ,במישרין ו/או בעקיפין את זכויותיו ו/או את
חובותיו לפי תנאי מכרז זה ,כולן או חלקן ,ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.
 .8.8אמינות פרטי ההצעה
המציע מתחייב כי כל הנתונים ,הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם אמיתיים ומלאים .המציע
מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן ,תקף ומדויק את המציע ופועלו .ידוע למציע כי מילוי
פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

פרק  – 9תנאים כלליים
 .9תנאים כלליים
 .9.1איסור הפצת מסמכי ההזמנה
כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם נמסרים למציע לשם הגשת הצעתו
והמציע אינו רשאי להעתיקם ,לצלמם ,להעבירם לאחר ,לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש
בהם למטרה אחרת כלשהי.
 .9.2סדר עדיפות של מסמכי ההזמנה
ביצוע המכרז כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה .במקרה של סתירה בין מסמכי
ההזמנה השונים ,על נספחיהם או בכל מקרה של הוראות סותרות ,או במקרה שבו קיימת יותר
ממשמעות סבירה אחת ,תגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם המזמינה.
 .9.3הדין החל
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מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,כנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל
דין והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת
ההצעות.
 .9.4סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה או בכל תביעה הנובעת
מניהול הליך זה ,תהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב  -יפו.

בכבוד רב,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
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